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จ�าเป็นหรือไม่ที่การด�าเนินระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยต้องก�าหนดวิสัยทัศน์ ?  ในการด�าเนินการเรื่องใดๆ ก็ตาม
ถ้าเราทราบเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการ ทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็
จะด�าเนินการได้ง่าย บนความรับผิดชอบของตนเอง ของหน่วยงาน 
ของบริษัท ขององค์กรนั้นๆ แต่หากทุกคน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน 
ไม่ทราบอะไรเลยว่าสุดท้ายต้องการอะไร จุดที่ต้องการอยู่ที่ไหนแล้ว 
เชื่อว่าทุกๆ คน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานคงไม่สนใจในการปฏิบัติแน่ๆ 
เพราะไม่ทราบว่าจะท�าไปเพือ่อะไรและแน่นอนผลกระทบทีต่ามมามี
มากมาย รวมทัง้ความสญูเสยีต่างๆ และโอกาสทีห่ลดุลอยไปด้วย ซึง่
หากมองกลบัมาในด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั การก�าหนด
วิสัยทัศน์ จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมาก ที่ผู้บริหารทุกระดับ 
ทกุองค์กร ทุกภาคส่วน จะตอ้งมีการก�าหนดให้ชัดว่าต้องการอะไรใน
แต่ละช่วงเวลา ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยก�าหนดบนฐานของการ
ไม่มีอุบัติเหตุ หรือความสูญเสียต่างๆ ความต้องการจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี คู่ร่วมธรุกิจ ผูร้บัจ้างเหมาช่วง ลกูค้า คู่ค้า พนกังาน กฎหมาย 
มาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ หรือข้อตกลงอื่นๆ  และนอกจากนั้น
กข็ึน้อยูก่บัการมองไปข้างหน้า หรอืจนิตนาการของผูบ้รหิารท่ีเป็นผูน้�า
สงูสดุนัน่เอง โดยการก�าหนดวสิยัทศัน์นัน้ไม่จ�าเป็นทีจ่ะเน้นไปทีเ่รือ่ง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยเฉพาะ แต่สามารถแปลเปลี่ยน
มาจากวิสัยทัศน์ด้านอื่นๆ หรือรวมอยู่ในวิสัยทัศน์ด้านอื่นๆ ได้

ใครคือผู ้ก�าหนดวิสัยทัศน์และจะก�าหนดเมื่อไหร่จึงจะ
เหมาะสมและถกูต้อง ? โดยหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัของการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ คือ ผู้บริหารสูงสุดของสถานประกอบการ หรือของ

คำา
ว่า “วสิยัทศัน์” หรอืภาษาองักฤษ คอื Vision แปลว่า การมอง
ไปข้างหน้า หรือการจินตนาการ หรือถ้าแปลให้ชัดๆ แบบ

ไทยๆ คือ ความฝันนั่นเองและแน่นอนคงต้องเป็นความฝันแบบที่
สามารถเป็นไปได้มากกว่าทีจ่ะเป็นความฝันแบบลมๆ แล้งๆ ครบัและ
หากกลับมาดูในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ว หลาย-
ท่านอาจจะสงสัยและมีค�าถามที่ต้องการค�าตอบว่า “การด�าเนินการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจ�าเป็นด้วย หรือที่ต้องมี  
วิสัยทัศน์ หรือความฝัน หรือการมองไปข้างหน้า” ลองอ่านมุมมอง
ของผมในฐานะที่อยู่ในแวดวงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมา
นานกว่า 20 ปีดูครับ

วิสัยทัศน์จำาเป็นหรือไม่
ในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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มาซึ่งข้อมูลว่าใครต้องรับผิดชอบ ช่วงเวลาของข้อมูล ความละเอียด
ของข้อมลู ความถกูต้องและจ�านวนข้อมลูทีม่ากพอเพือ่ไม่ให้เกดิการ
เบี่ยงเบน หรือผิดพลาด การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว 
กระบวนการวเิคราะห์จะต้องด�าเนนิการอย่างรอบคอบ โดยทมีงานที่
เหมาะสมมีประสบการณ์ โดยทั่วไปจะเป็นทีมผู้บริหารสูงสุดและ
หน่วยงานที่ส�าคัญ เช่น หน่วยงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ฝ่ายวางแผน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อม
บ�ารุง ฝ่ายบุคคล ฝ่ายตลาด เป็นต้น โดยหลักการวิเคราะห์อาจจะใช้
เครื่องมือ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และ
เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็น�าไปพิจารณาก�าหนดวิสัยทัศนต์่อไป

เมื่อได้วิสัยทัศน์แล้วน�าไปท�าอะไร ? เมื่อผู้บริหารก�าหนด
วิสัยทศัน์แล้วขัน้ตอนต่อไป คือ การประกาศและสือ่สาร ให้ทกุหน่วย
งานและพนักงานทุกคนและผู้เก่ียวข้องรับทราบและท�าความเข้าใจ
ถึงทิศทางที่ผู้บริหารระดับสูงสุดได้ก�าหนดขึ้น ในขั้นตอนนี้มีความ
ส�าคญัมากเพราะไม่ใช่ทกุคนจะเข้าใจในวสิยัทศัน์ทีผู่บ้รหิารก�าหนด
เหมือนกันทุกคน ฉะนั้นผู้บริหารจะต้องหาวิธีการที่จะสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น อาจจะท�าค�าอธิบายที่มีรายละเอียดประกอบ การ
มตัีวอย่างทีส่�าคัญเชือ่มโยงให้เหน็ หรอืการใช้วิธกีารส่ือสารเป็นกลุม่ๆ 
ที่มีลักษณะงานที่เหมือนกัน จะท�าให้ยกตัวอย่างได้ตรงประเด็นมาก
ขึน้ รวมทัง้การใช้สือ่ทกุรปูแบบ เช่น หนงัสอืเวยีน บอร์ด E-mail เสยีง
ตามสาย โปสเตอร์ แผ่นพับ VDO เป็นต้นและที่ส�าคัญ จะต้องเน้น
ย�้าแบบสม�่าเสมอในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา การเปิด
งานต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ทุกคน ทุกฝ่ายไม่ลืมในทิศทางที่ผู้
บริหารก�าหนดนั่นเองและเมื่อทุกฝ่าย ทุกคนได้รับทราบแบบเข้าใจ
ดีแล้วขั้นตอนต่อไปคือการน�าวิสัยทัศน์ไปสู่ การปฏิบัติจริง ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานคงต้องน�าไปใช้ควบคู่กับกระบวนการทางการจัดการอื่นๆ 
ไม่ว่าจะน�าไป ก�าหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน 
เป็นต้น โดยค�านึงถึงภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็น
ส�าคัญ ตลอดจนระบบการจัดการที่หน่วยงานน�ามาใช้เพื่อเป็น
แนวทางการด�าเนินงาน เมื่อได้มีการด�าเนินงานตามแผนงานที่
ก�าหนดไว้แล้ว ผูบ้รหิารจะต้องมกีารติดตามการปฏบิติัว่าเป็นไปตาม
แผนหรือไม่ รวมทั้งการวัดผลการด�าเนินงาน เพื่อที่ผู้บริหารจะได้น�า
มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ดูว่าจากวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดเทียบกับ
การปฏบิตัแิล้ว ผลทีอ่อกมาได้ไปในทศิทางทีก่�าหนดในวสิยัทศัน์หรอื
ไม่ ซึง่หากไม่อยูใ่นทศิทางทีก่�าหนด หน่วยงานจะได้ท�าการปรบัแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงทีไม่ล่าช้าและทันต่อสถานการณ์

จะเห็นได้ว่าการที่ผู้บริหารสูงสุดมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ ไว้
แล้ว การด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนและ
ง่ายต่อการตัดสินใจในการปฏบิติั ซึง่ก็จะช่วยให้ทกุฝ่ายไปในทศิทาง
เดียวกัน อันจะช่วยลดปัญหาจากการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ลงได้และท�าให้เกดิพลงัและแนวร่วมทีช่ดัเจน หากหน่วยงานใดทีย่งั
ไม่ได้น�าแนวทางน้ีไปปฏิบัติก็ขอแนะน�าให้ลองปฏิบัติดูครับ...แล้ว
ท่านจะเห็นได้เองว่าการด�าเนินงานของท่านมีคุณค่าและมีความ
ส�าคัญและมีเป้าหมาย มีประโยชน์

องค์กร หรือบริษัทนั้น เป็นผู้ก�าหนด เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น โดยกรอบเวลาที่เหมาะสมในการก�าหนด
วิสัยทัศน์นั้น โดยปกติผู้บริหารมักจะก�าหนดเมื่อเข้ารับต�าแหน่งใหม่ 
หรอืเมือ่ทศิทางทางธุรกิจมกีารเปลีย่น หรอือาจจะทกุ 5-10 ปี ซึง่กรอบ
เวลาไม่ตายตัวข้ึนอยู่กับความจ�าเป็น ณ ช่วงเวลานั้นๆ เป็นส�าคัญ 
เช่น ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยต้องเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
แน่นอนความเปลีย่นแปลงดงักล่าวย่อมมผีลต่อประเทศไทยและย่อม
มผีลต่อสถานประกอบการทกุประเภทไม่มากกน้็อยและส่งผลต่อการ
ด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย เพราะจะมี
แรงงานข้ามชาตเิข้ามาท�างานในสถานประกอบการ ฉะนัน้มาตรการ
ด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยัก็จะต้องปรบัเปลีย่นและรองรบั
กับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย เป็นต้น

ปัจจัยใดที่จะต้องน�ามาพิจารณาในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ? 
แน่นอนผู้ที่จะก�าหนดวิสัยทัศน์นั้นคงต้องมีข้อมูลและรายละเอียด
ที่มากพอสมควรในการน�ามาพิจารณาและตัดสินใจในการก�าหนด
วิสัยทัศน์ เพื่อให้มั่นใจในสิ่งที่จะก�าหนดซึ่งเป็นทิศทางที่องค์กร หรือ
สถานประกอบการต้องน�าไปปฏิบัติ ซึ่งหากก�าหนดผิดพลาดก็จะส่ง
ผลเสียหาย ฉะนั้นข้อมูลจึงมีความจ�าเป็น ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องน�ามา
พิจารณาโดยแบ่งเป็น ข้อมูลภายใน เช่น ลักษณะธุรกิจ ประเภทของ
สนิค้าและบรกิาร จดุแขง็ของสถานประกอบการ ขดีความสามารถหลกั 
บุคลากร ระบบงาน ความเชี่ยวชาญที่มีความสามารถพิเศษที่สถาน-
ประกอบการมทีรพัยากรและท่ีส�าคญัคอื ข้อมลูด้านอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัย สถิติอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การกระท�าและสภาพที ่
ต�า่กว่ามาตรฐาน การบาดเจบ็ การรกัษาพยาบาล ทรพัย์สนิทีเ่สยีหาย 
เหตุฉุกเฉินต่างๆ ข้อร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากพนักงาน เป็นต้น ข้อมูลภายนอก เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างเหมาช่วง คู่แข่ง ทิศทางการตลาด 
กระแสของสังคมโลก ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ ต่างประเทศ 
เงื่อนไขต่างๆ ระดับประเทศและภูมิภาค เป็นต้น โดยกระบวนการได้
มาซึ่งข้อมูลนั้นผู้บริหารจะต้องก�าหนดขบวนการ หรือขั้นตอนการได้
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